
AT SIX HOTEL, 
STOCKHOLM

Už od 19. století platí, 
že stockholmský hotel At Six 
je místem, kde je dobré být viděn. 
Jeho nová verze byla otevřena 
teprve v březnu letošního roku. 
I ten nejmenší ze 343 pokojů 
o půdorysu 26 metrů čtverečních 
nabízí výhled na centrum švédské 
metropole, ubytovat se ale můžete 
třeba v třípatrovém penthousu 
či prezidentském apartmánu 
s privátní terasou a výhledem 
na Královský palác. Za dospělým 
designem bez zbytečných ozdůbek 
stojí britské Universal Design Studio 
a kurátor Sune Nordgren.

→ Brunkebergstorg 6  
→ cena za pokoj a noc od 1935 SEK 
→ hotelatsix.com

HÔTEL ANDRÉ LATIN, PAŘÍŽ

Situován mezi parkem Jardin du Luxembourg a Pantheonem, 
nový hotel spojuje bohémskou náladu pátého pařížského městského 
obvodu a chlapácký cit pro krásu dědečka současného majitele, 
který byl na konci 19. století pravověrným dandym. Suvenýry 
nakoupíte v hotelovém concept storu, v relaxačních zónách hrají 
gramofony, vaši zvířecí mazlíčci jsou vítáni a v interiérech se skví 
repasovaný mobiliář z 50. let.

→ 50–52 rue Gay Lussac 
→ cena za pokoj a noc od 99 eur 
→ hotelandrelatin.com

HENRI HOTEL, BERLÍN

Interiérový designér Marc-Ludolf von Schmarsow dává v útrobách budovy z poloviny 
18. století vyniknout zdobným prvkům secese a přidává jim moderní akcenty. Snídani, 
hostinu, kávu nebo drink si můžete vychutnat v jednom ze tří stylizovaných salonků (Red, Blue 
nebo Ladies’ Drawing Room). V jednotlivých pokojích, ale i společných prostorách hotelu 
napočítáte stovky drobných unikátů s historií, které majitelé posbírali v antikvariátech.

→ Meinekestrasse 9 
→ cena za pokoj a noc od 108 eur 
→ henri-berlin.com

GRAN MELIÁ NACIONAL,  
RIO DE JANEIRO

Skleněný tubus hotelové budovy u pláže Sao Conrado 
navrhl Oscar Niemeyer a jeho zahrady Burle Marx. Vysokou 
středomořskou kuchyni vaří v Restaurantu Sereia, drinky se 
podávají v barech Amaro a Bardot. Aby luxusu nebylo málo, 
jde o jediný hotel v Riu přístupný ze soukromého heliportu.

→ av. Niemeyer, 769 – São Conrado  
→ cena za pokoj a noc od 130 USD 
→ melia.com

JET SET
Dopřejte si pětihvězdičkový odpočinek 
v nejkrásnějších nových hotelech světa. 
Některé z nich těží ze své bohaté historie plné 
hýření zámožné smetánky, jiné cestovatelům 
představují zcela nové koncepty ubytování. 
Několik proměnných je ale všechny spojuje: 
exkluzivní lokalita, silný vizuální koncept 
a nepřetržitý personalizovaný servis, který 
uspokojí i notorické „remcaly“.
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HOTEL  
HENRIETTA, LONDÝN

Hotel s 18 pokoji najdete uprostřed cvrkotu čtvrti Covent 
Garden. Designérka Dorothée Meilichzon propojila dvě 
klasické anglické budovy s čísly popisnými 14 a 15 
na Henrietta street a svými interiéry vzdává hold místní 
kultuře. Zahrady a ovocné trhy u Westminster Abbey 
udávají přírodní tlumenou barevnou paletu vybavení. 
V pokojích se opakují oblé tvary, které inspirovala tvorba 
Pierra Paulina i retro 70. let.

→ 14, 15 Henrietta street  
→ cena za pokoj a noc od 270 GBP 
→ henriettahotel.com

VIU, MILÁN

Hotel se nachází na rozhraní 
nového finančního distriktu 
a historického centra Milána. 
128 pokojů i všechny veřejné 
prostory spojují francouzská 
okna a denní světlo, jež během 
dne putuje po minimalisticky 
zařízených interiérech. 
Mobiliář poskytla italská 
značka Molteni & Co. Viu je 
zároveň jediným milánským 
pětihvězdičkovým hotelem 
se střešním bazénem, jenž 
umožňuje 360° výhled do okolí.

→ via Fioravanti 6 
→ cena za pokoj a noc od 320 eur 
→ hotelviumilan.com

KOTI,  
HELSINKY

Konceptuální bed & breakfast, 
který vás ubytuje v jedné 
z dřevěných chatek plné 
severského designu 
a jednoduchého vybavení, brzy 
dobude svět. U společného 
stolu nejprve zasednete se 
svými sousedy z vedlejší 
chajdy a poté se hned 
zakuklíte v privátním mini 
domku. K snídani se podávají 
zdravé finské speciality jako 
mnohozrnné pečivo, solené 
bio máslo či výběr divoce 
rostoucích skandinávských 
bobulí a plodů.

→ Sofiankatu 4  
→ booking k dispozici 
   od 3. července 
→ kotisleepover.com

MYCONIAN KYMA, ŘECKO

Pravoúhlé linie architektury hotelu příjemně kontrastují 
s tradičními kykladskými domečky, které vykukují 
ze strání příkrých kopců jako houby po dešti. Pokoje 
s privátními bazény nebo vířivkami stejně jako hotelový 
bazén dopřávají panoramatické výhledy, restaurace 
Taste využívá denní úlovky čerstvých mořských plodů 
a operuje na bázi striktně lokální gastronomie.

→ Mykonos 
→ cena za pokoj a noc od 232 eur 
→ myconiankyma.gr
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HAYMARKET, 
STOCKHOLM

Náměstí v centru Stockholmu, 
na němž se od 16. století pravidelně 
pořádaly trhy, a budova, která 
v minulých desetiletích sloužila 
jako obchodní dům, jsou kulisami 
pro nový hotel ze sítě Scandic. 
Uvnitř vás přivítá zmodernizovaná 
atmosféra art deca a 20. let 
v podání současných designových 
hvězd – značek Sika Design, 
&Tradition, Rubn nebo Gubi. 
Nesmíte vynechat návštěvu hotelové 
restaurace Paul’s koncipované  
jako americká brasserie, jež láká 
zástupy místních gurmánů.

→ Hötorget 13–15  
→ cena za pokoj a noc od 1892 SEK 
→ scandichotels.se/haymarket

THE ATHENAEUM, LONDÝN

Hotel na Piccadilly byl často spojován s movitou 
smetánkou kulturního světa, která zde hledala nový 
domov mimo domov. Pokoje, suity, apartmány i přilehlé 
rezidence dnes po dokonalém faceliftu dávají na odiv 
těžkotonážní kosmopolitní luxus, do posledního místečka 
obsazený výraznými designovými solitéry. Ruku na srdce, 
kdo by se vyhýbal byť jen čaji o páté, když vám ze zdi 
připíjí Patsy ze seriálu Absolutely Fabulous.

→ 116 Piccadilly, Mayfair 
→ cena za pokoj a noc od 376 GBP 
→ athenaeumhotel.com
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